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"SỰ CỐ" CỦA
THÁNH GIA
Suy niệm: Đời sống gia đình của thánh gia
thất dù rất ấm êm hoà thuận vẫn xảy ra sự
cố: Có mỗi một người con, mới mười hai
tuổi, dẫn lên đền thờ Giê-ru-sa-lem chầu
lễ mà cũng để đi lạc. Thực ra, Đức Ma-ri-a
và Thánh Cả Giu-se không phải là những
phụ huynh vụng về thiếu trách nhiệm
trong việc chăm sóc cho con cái. Là bậc làm
cha mẹ, hai ngài có bổn phận nhận ra ý

định của Thiên Chúa nơi Giê-su con mình.
Mà chương trình của Thiên Chúa luôn đi
bước trước và các ngài phải nỗ lực để theo
kịp những đòi hỏi của Thánh ý Thiên Chúa.
Các ngài đã nhận ra rằng ngay cả Con
Thiên Chúa làm người cũng phải luôn tìm
biết thánh ý Chúa để tuân hành: “Cha mẹ
không biết là con có bổn phận ở nhà Cha
con sao ?”
Mời Bạn học hỏi gương thánh gia thất về
cách giải quyết sự cố trong gia đình: - luôn
nhẫn nại, điềm tĩnh, dịu dàng; - biết nhận
ra ý Chúa nơi người thân của mình.
Chia sẻ: Chắc hẳn gia đình hoặc cộng đoàn
của bạn cũng có lúc gặp sự cố “cơm không

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
Linh Mục Chánh Xứ: 		
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Linh Mục Quản Nhiệm: 		

Cha Giuse Võ Đình Thanh

Chủ Tịch Cộng Đoàn:		

Ông Bùi Lợi		

Phó Chủ Tịch Nội Vụ & Tài Chánh:

Anh Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:		

Anh Nguyễn Tấn Trực

Thư Ký & Thừa Tác Viên Lời Chúa :

Chị Lê Thị Tuyết Dung

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:		

Chị Nguyễn Thanh Mỹ

Hội Gia Trưởng: 			

Anh Phạm Quốc Hùng

Ca Đoàn Hương Chiều 		

Anh Lương Thế Phiệt

Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:

HT Kha Trần
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Anh Nguyễn Tín

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		

Thầy Phạm Tuấn

lành canh không ngọt”. Mời bạn chia sẻ về
cách giải quyết sự cố của bạn.
Sống Lời Chúa: Dành một thời gian thuận
tiện – mỗi tuần hoặc mỗi tháng – sum họp
cả gia đình để mọi người đối thoại góp ý
xây dựng lẫn nhau.
Cầu nguyện:Đọc trọn kinh Gia Đình hoặc
trích đoạn sau đây: “Lạy Chúa là Cha chúng
con, xin Chúa nhận lời gia đình chúng con
cầu nguyện. Chúng con xin dâng gia đình
chúng con cho Chúa. Chúng con nguyện
sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày.
Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia
đình chúng con. Amen.”
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Linh Mục Quản Nhiệm:
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Ban Mục Vụ:		
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Phụng Vụ:		
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MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều Thứ Năm, 		
hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội & Hôn phối: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ
Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp ông chủ tịch hay với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 3 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 1 /2019
Cầu cho việc truyền giáo: Xin cho
những người trẻ, đặc biệt là giới trẻ ở Châu
Mỹ Latin, biết noi theo gương Mẹ Maria,
đáp lại tiếng Chúa mời gọi để laon truyền
Phúc Âm cho toàn thế giới.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

6/1:		
Chúa nhật Lễ Hiển Linh
7/1: Thứ Hai trong tuần
8/1: Thứ Ba trong tuần
9/1: Thánh Anrê Bessette, tu sĩ (Hoa Kỳ)
10/1: Thứ năm trong tuần
11/1:		Thứ Sáu trong tuần
12/1: Thứ Bẩy trong tuần
13/1:		Chúa nhật Lễ Cháu CHịu Phép Rửa
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• Hội chợ & Văn Nghệ Tết Nguyên Đán
Kỷ Hợi 2019 của CĐVN GX Thánh An tôn
sẽ vào Thứ Bẩy 2/2/2019: Ban tổ chức bắt
đầu bán vé xổ số gây quỹ cho hội chợ bắt đầu
Chúa Nhật này (16/12). Mỗi vé giá vẫn chỉ là
$5/vé như hàng năm. Sẽ có các giải trúng giá
trị: Độc đắc : 1 Mac Book Pro ($1,500), Giải
nhát: 1 Microsoft Surface Bundle ($1,000),
Giải Nhì : 1 IPad ($500) và 3 giải Ba, mỗi giải
$100 tiền mặt. Xin quý vị ủng hộ bằng cách
mua hoặc nhận bán vé số giúp ban tổ chức có
đủ chi phí trang trải cho việc tổ chức hội chợ
và văn nghệ mừng Xuân.
Chương trình văn nghệ, ngoài những tiết
mục đặc sắc của cộng đoàn, sẽ có sự góp mặt
của hai ca sĩ trẻ Khải Đăng & Hoàng Thúy Vy
từ Trung tâm Thúy Nga
• Gian hàng cho hội chợ Xuân : Nếu hội
đoàn hoặc cá nhân nào muốn bán hàng
trong hội chợ Xuân xin liên lạc với anh Bình
hay anh Trực trong Ban Tổ CHức qua số điện
thoại ở trang trước.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Is 60,1-6.
Mặc dầu phải sống cơ cực trong cảnh
lưu đầy, bị kẻ thù áp bức, tiên tri Isaia lại
có một giấc mộng rất lạc quan, theo đó,
dân Chúa sẽ được trở về quê hương trong
tiếng ca vui, góp sức trùng tu lại đền thờ
Giêrusalem. Trong thực tế, dân Chúa đã
được giải thóat, trở về quê hương, xây
dựng lại đền thờ, nhưng giấc mơ của tiên
tri Isaia chỉ được thực hiện trọn vẹn nơi
Đức Giêsu, .
+ Bài đọc 2 : Ep 3,2-3a. 5-6.
Dân Do thái luôn hãnh diện là dân riêng
của Thiên Chúa, dân riêng của Lời hứa.
Họ tin rằng ơn cứu thóat chỉ được dành
riêng cho họ, còn dân ngọai thì bị đẩy
ra ngòai. Nhưng thánh Phaolô, cũng

là người Do thái, không nghĩ như vậy !
Theo ngài, Thiên Chúa đã mạc khải cho
ngài biết : ý định của Thiên Chúa là muốn
cứu độ mọi người, không dành riêng cho
ai. các dân ngọai được cùng thừa kế gia
nghiệp với người Do thái, cùng làm thành
một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên
Chúa hứa.
+ Bài Tin mừng : Mt 2,1-12.
Các đạo sĩ phương Đông, là những nhà
chiêm tinh, thấy một ngôi sao lạ xuất
hiện và với sự soi sáng của ơn trên, các vị
biết có Đấng Cứu Thế đã ra đời và các vị
đã lên đường triều bái Chúa Hài Nhi.
Trên đường đi tìm Chúa Hài Nhi, các đạo sĩ
cũng gặp thử thách, nhưng kiên trì tìm hiểu
và Chúa đã cho các vị được tọai nguyện.

Mỗi Ki Tô Hữu là một vì sao
Trong thư gửi cho tín hữu Philipphê,
thánh Phaolô đã khuyện :”Anh em hãy
chiếu sáng như những vì sao trên vòm
trời”(Pl 2,15).
Tại sao các Kitô hữu được gọi là các vì
sao ? Thánh Phaolô giải thích :”Thiên
Chúa chưa ai thấy bao giờ. Nếu chúng
ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở
lại trong chúng ta”(1Ga 4,12). Nói cách
khác, Thiên Chúa của chúng ta là một vị
“Thiên Chúa ẩn mình”, nhưng Ngài muốn
tỏ mình ra cho người ta thấy qua cách
sống yêu thương của chúng ta. Nói cách
khác nữa, khi chúng ta yêu thương nhau
thì Thiên Chúa ở trong chúng ta , bởi vì
“Thiên Chúa là tình yêu”(1Ga 4,18). Cho
nên cách sống yêu thương của chúng ta
làm cho người ta nhìn thấy và nhận biết
được Thiên Chúa tình yêu. Chính vì thế
mà thánh Phaolô đã so sánh thế gian
như vòm trời tăm tối, và khuyến khích
các Kitô hữu hãy sống yêu thương để có
thể thành những vì sao chiếu sáng trên
vòm trời ấy (Lm Carôlô).
Trong đời sống xã hội hôm nay, có rất
nhiều ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật,
đủ mọi lãnh vực, ví dụ ngôi sao nhạc
Rock, ngôi sao điện ảnh, ngôi sao bóng
đá…thôi thì lọan cào cào với các vì sao !
Có những người chưa xứng đáng là “sao”
mà cũng tự nhận mình là sao, thậm chí

có những người vênh váo tự phong mình
là “siêu sao” !
Là Kitô hữu, chúng ta phải là những vì sao
lấp lánh trên vòm trời. Chúng ta có thể
trở thành ngôi SAO MAI chăng ? Sao mai
chính là Kim tinh ở cách xa mặt trời 108
triệu cây số. Kim tinh tương đối gần mặt
trời (nó xoay quanh mặt trời trong vòng
224,7 ngày), vì thế nó sáng hơn. Ta thấy
nó mọc trước khi mặt trời mọc và lặn sau
khi mặt trời lặn. Người xưa đã có thời lầm,
cho đó là hai ngôi sao khác biệt : sao mai
và sao hôm.
Ánh sáng của SAO MAI (Kim tinh) thật là
rực rỡ, làm cho người ta liên tưởng đến
những gì đẹp đẽ mỹ miều nhất :”Đẹp
như ánh Sao mai”. Đó là câu chúng ta vẫn
thường nói. Và đặc biệt, Kim tinh, Ngôi
Sao Mai đã được dùng để chỉ Đức Trinh Nữ
Maria : Stella matutina (Đức Bà như ngôi
sao mai sáng vậy). Nhiều bài ca kính Đức
Mẹ đã tung hô Ngài bằng danh từ ấy : Bà
là ai như hào quang Thiên Chúa, như mùa
xuân không úa, như vì SAO MAI rạng, như
chính cửûa thiên đàng.
Sang thế kỷ 21 này, Thiên Chúa vẫn còn
muốn Hiển Linh nghĩa là muốn tỏ mình ra
cho nhân lọai ở thế kỷ này. Chúa vẫn còn
cần có những ngôi sao lạ chiếu sáng trên
vòm trời của thế hệ này. Những ngôi sao
lạ ấy là chính chúng ta.

